Interaktivna spletna delavnica »Prehranske rešitve v praksi«
Kdaj: V četrtek 12. novembra s pričetkom ob 19. uri
Organizator: Prof. dr. Rok Orel, dr. med. in Spletna seminarna
Sodelujoči: Eva Miler Mojškerc, dr. med., Tina Kamhi Trop, dr. med., doc. dr. Evgen Benedik, dipl. inž.
živil. tehnol.
Sponzor: Kefo (Danone-Nutricia)

Drage kolegice in kolegi!
Vabimo vas na spletni seminar oziroma interaktivno delavnico »Prehranske rešitve v praksi«. Zakaj
delavnico? Ker boste tudi vi pri vsem skupaj kar se da aktivno udeleženi. Konfucij je menda rekel
(smo v časih, ko je dobro imeti dobre odnose s Kitajsko): »Slišal sem in pozabil. Videl sem in si
zapomnil. Naredil sem in razumel.« Zato se bomo skušali vsaj približati stopnji nekje med drugo in
tretjo točko Konfucijeve misli.
Seminar bo potekal v obliki kratkih prikazov več različnih primerov pediatričnih bolnikov iz vsakdanje
prakse (problemov), ki jih bosta pripravili kolegici Eva Miler Mojškerc, dr. med., iz Splošne bolnišnice
Slovenj Gradec in Tina Kamhi Trop, dr. med. iz Pediatrične klinike Ljubljana. Eni bodo taki, kot jih
srečujete vsakodnevno, drugi bolj zapleteni in eksotični. Nakar bomo skupaj predebatirali
diferencialne diagnoze in diagnostični algoritem. Pri tem boste sodelovali tako, da boste z
glasovanjem preko vaših računalnikov in pametnih telefonov odgovarjali na moja vprašanja, ki vam
jih bom zastavljal iz studia. Seveda bom na vsakega od njih dal tudi svoj (ni rečeno, da edini pravilni)
odgovor in ga utemeljil. Končno bomo poskušali poiskati še najboljše prehranske rešitve za
posamezne bolnike, pri čemer bo kot svetovalec nastopil naš klinični dietetik doc. dr. Evgen Benedik.
Skratka, malo se bomo igrali in upam, da kaj novega in praktično uporabnega tudi naučili.
Na koncu pa še kviz z nagradami. Da vas malo razvedrimo.
Kako se prijavite, verjetno že veste. Prijavni obrazec najdete na našem spletnem naslovu:
http://probiotics.si/Dogodki.aspx?evt=11&c=Interaktivna%20spletna%20delavnica%20%C2%BBPrehr
anske%20re%C5%A1itve%20v%20praksi%C2%AB

Po mojem se vidimo!

Prof. dr. Rok Orel, dr. med., znan. svet.
Nevidezni direktor Spletne seminarne

